
 

”Vägen till hälsa i en stressad 
tid!” 

 

   

Familjeterapeuterna bjuder in till en förmiddag som bär 
temat:”Vägen till hälsa i en stressad tid” 

Familjeterapeuterna Syd är en privat psykoterapimottagning som arbetar med 

psykoterapi för individer, par och familjer men också med handledning och 

familjerådgivning. Patienter kan komma till oss både via remiss och privat. Vi 

arbetar för att hjälpa människor få en bättre psykisk hälsa! 

Under denna förmiddag den 11e december får vi lyssna till psykiatrikern Anders 

Hansen, som just nu är aktuell på SVT, och två andra föreläsare som delar med sig 

av sin väg till hälsa tillsammans med sin spetskompetens om människor och 

välbefinnande.  

 



”Vägen till hälsa i en stressad tid” 
Föreläsare  

Anders Hansen         

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, har fått stort genomslag om sina teorier 

baserade på den senaste forskningen om hur träning direkt påverkar hjärnans 

funktioner och vår hälsa. Anders har skrivit de populära böckerna 

“Hjärnstark” och “Skärmhjärnan”. Han har på senare tid medverkat i olika 

program på SVT samt gjort ett uppskattat sommarprat i juni. Hansen säger, 

"När du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre. Träning påverkar 

även koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till 

och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och 

kan lägga i en extra ”mental växel”. Och alla som rör på sig får de här 

fördelarna – barn, vuxna och äldre.”  

 

Christina Åkerberg         

Christina Åkerberg, socionom och entreprenör med 35 års 

erfarenhet av unga och ungas hälsa i en roll som skolkurator i alla 

skolåldrar. Idag, även professionell talare och utbildare i hur vi kan 

skapa hållbara relationer. Åkerberg säger ”Våga mötas med 

styrkor, utmaningar och sunda tankar! Vi kan faktiskt må bra fast 

kroppen är sjuk. Vi kan äta rätt och träna rätt och det kan få vår 

biologiska kropp att må bra men det räcker inte hela vägen. Hur rätt 

vi än gör så kan vi ändå må dåligt och det gör vi för att våra tankar 

kan leda oss in i ohälsa. Jag har av egen erfarenhet mot alla odds 

kommit tillbaka efter en hjärnskada orsakad av en 

hjärninflammation och nu vill jag sprida vidare den kunskap som gjorde det möjligt.” 

 

Micke Darmell       

Micke är utbildad sjuksköterska men också en av Sveriges 

ledande talare inom möteskultur och kommunikation. Han har 

i 10 år föreläst på detta ämne och ser att äntligen kan vi föra 

en vuxen dialog kring detta utan att ropa på moralpanik.  

Sedan 2007 har produktiviteten stadigt fallit trots explosionen 

av ny teknik som skall hjälpa oss att ”effektivisera”. 

Ekonomerna har haft svårt att förklara detta tills att man på 

Bank of England konstaterade att det är en 

uppmärksamhetskris vi har hamnat i. Samtidigt jobbar vi allt 

mer övertid och ohälsa och de stressrelaterade sjukdomarna 

ökar. En av anledningarna är vår oförmåga att varva ner och den ständiga uppkopplingen bidrar till det. 

 



Vill du delta i detta event? 

Vill du få veta mer om hur du kan hitta DIN väg till en god psykisk hälsa? Då ska du se till att säkra en plats 

till detta event, som äger rum den 11/12, idag, det gör du enkelt genom att gå in på tickster.com eller klicka 

på denna länk "Vägen till hälsa i en stressad tid". På denna hemsida hittar du mer information om biljetten. 

Biljettförsäljningen är öppen från måndag 14/10, så passa på nu innan det blir fullt! 

Vill ditt företag sponsra detta event? 

Vill ni vara ett företag som visar att ni utvecklas tillsammans med samhället och är måna om människors 

psykiska hälsa? Då ska ni vara med och sponsra oss på detta event så får ni synas på denna lärorika och 

hälsofrämjande förmiddag med dessa fantastiska föreläsare! Hur mycket vill ni synas? Vi har två paket att 

erbjuda som på olika sätt visar upp er verksamhet! 

Paket 1: 

Namnet på ert företag nämns, 5000:- 

Paket 2: 

Namnet på ert företag nämns, ni kommer att finnas med på utskick, på inbjudningar och på själva eventet 

med er logga och företagsnamn, 10 000:- 

Kontakta oss på: elina@familjeterapeuterna.com och uppge vilket paket ni önskar samt informationen som 

ska finnas med. 

Mikael Lund 

Mikael Lund från Human Gardening är en färdig sponsor till eventet och kommer att 

inleda dagen med oss! Human Gardening bedriver behandling av beroende, 

alkoholism, spelberoende och medberoende för människor med social förankring. 

 

Gör som Mikael Lund och var med och bidra till att denna förmiddag 

ska kunna inspirera och sprida kunskap så att våra medmänniskor kan 

hitta sin väg till en god hälsa i vardagen! 

 

       

https://secure.tickster.com/ytvw9x13e1henjf
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